INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
A PODMÍNKÁCH, O ORGANIZACI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAČNE OD 3. 5. 2021 – 30. 6. 2021.
POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠ
7.00 – 16.00 HODIN !!!
Vážení rodiče,
prosíme Vás o pečlivé zvážení docházky Vašeho dítěte do MŠ v souvislosti
se zdravím Vašeho dítěte i ostatních osob v domácnosti a součinnost zákonných zástupců
s níže uvedenými opatřeními, která jsou nutná k zabránění šíření nemoci COVID- 19.
Dítě, které patří do rizikové skupiny, je chronicky nemocné, nebo které žije ve společné
domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů, by školu po tuto dobu navštěvovat
nemělo.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!
V případě alergické rýmy nebo kašle vyžadujeme potvrzení lékaře, že dítě může do
kolektivu dětí mateřské školy!
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou budeme takto: Rodiče s dítětem
(členové společné domácnosti nemusí) budou před školou dodržovat odstupy 2 metry od
ostatních rodičů. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost
zakrytí úst a nosu, neboť dochází ke kontaktu s jinými osobami.
U vchodových dveří rodiče vyčkají na zaměstnance MŠ, který převezme dítě s věcmi
(v igelitových pytlích oblečení zvlášť do třídy a zvlášť na zahradu a pyžamo), bude mu sděleno,
kdy dítě odchází domů z MŠ, případné jiné důležité informace. Rozloučení s rodiči proběhne
již při čekání na předání dítěte. Personál při styku s rodiči bude mít vždy ochranné prostředky
na obličeji.
S pedagogy je možnost kontaktu při vyzvedávání dítěte na zahradě MŠ. Případně je
možné dohodnout si telefonicky konzultace.
Je zakázáno se shlukovat a zdržovat se po předání dítěte na pozemku MŠ.
Žádáme rodiče o včasnější příchod do MŠ – hned po 7 hodině, aby nedocházelo
k plošnému příchodu mnoha dětí najednou v době mezi 7.50 – 8.20 hod. V opačném
případě bychom museli redukovat příchody dětí tím, že stanovíme přesnou dobu příchodu pro
jednotlivé třídy.
Činnosti v prostoru MŠ
Dítě si u vchodu vydezinfikuje ruce (bezalkoholový DEZÍK) a bude odvedeno do šatny se
převléknout a poté do třídy předáno pedagogům.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou
a tekutým antibakteriálním mýdlem. Vzhledem k potenciálnímu přenosu nemoci je do konce
školního roku 2020/2021 zrušeno čištění zubů v MŠ.
Děti roušky v prostorách školy nosit nemusí, pracovníci mateřské školy v budově MŠ
zakrytí úst a nosu nosí.
Práce s dětmi bude uzpůsobena tak, aby docházelo co nejméně k tělesnému kontaktu mezi
pedagogem a dítětem.
V prostorách mateřské školy se budou organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než
obvyklou část dne strávit venku. (Žádáme o vhodný oděv a obuv). Pro pobyt venku bude
využíván pouze areál MŠ. Bude určen oddělený prostor na zahradě MŠ pro jednotlivé třídy,
který se bude po dnech obměňovat, aby nedocházelo k prolínání dětí mezi třídami.
Odpočinek bude organizován vždy při otevřených oknech s rozmístěním lehátek v co největší
míře od sebe a děti si ulehnou střídavě obráceně, aby neměly obličej v blízkosti druhého.
Organizace výchovně vzdělávacího procesu
Provoz v MŠ je organizován tak, aby nedocházelo k setkávání, ke spojování dětí. Odchod
do šaten před pobytem venku i po pobytu venku je odstupňován po 5ti minutách. Každá třída
bude mít své stabilní pedagogy. Všechny otevřené třídy budou mít stejnou a stabilní dobu
provozu.
Z tohoto důvodu je změněna doba provozu mateřské školy od 7.00 – 16.00 hodin.
Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. (Škola disponuje bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty a
můžeme využít dodané antigenní testy s rodiči)
Pokud bude dítě pozitivní na COVID-19, bude případ nahlášen na KHS a bude uzavřena
celá třída, kam dotyčné dítě chodilo, všichni z této třídy nastoupí do 14denní karantény.
Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce antibakteriálním mýdlem.
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů a nádobí. Děti si samy jídlo a pití nenabírají.
Při přípravě jídel a při vydávání dodržujeme zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Zaměstnanci kuchyně vydávají jídlo v rukavicích a s ochranou úst a nosu.
Při pobytu venku bude probíhat řízené pití, aby bylo pod kontrolou případné napití od druhého
dítěte.
Hygienická opatření
Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor a
vybavení virucidními prostředky.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (okna jsou otevřena v hernách po celou dobu
provozu). Máme zakoupen sterilizátor vzduchu, ionizátorové čističky vzduchu, ozónový
generátor.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, je prováděno alespoň dvakrát denně.
Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky,
vodovodní baterie, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod.

PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ:
ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021 SE NEBUDE PLATIT.
ZA MĚSÍC DUBEN 2021 SE NEBUDE PLATIT (KROMĚ DOCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ
RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ).
STRAVNÉ JE HRAZENO DLE DOCHÁZKY DÍTĚTE.

V Praze 5 dne 30.4.2021
Bc. Marie Poláková, ředitelka MŠ

